
املعىن: اذكر النعمة اليت أنعمت ا عليك وعلى والدتك ؛ أما نعمته عليه  (( اذكر نعمتي عليك ))وقوله: 

فذكرها وعد منها ما عد ؛ وأما نعمته على األم فإنه هيئ هلا ويسر هلا املكان الذي تضع فيه محلها وجعل عندها 

؛ ومن نعمته أيضا على أمه أنه أنتق عيسى يف املهد ليبني براءته مما  (( سريا ))رطبا جنيا ورا على قول يف معىن 

يعين وأنت   (( يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا ))اما به اليهود الذين قالوا هلا : 

م ، أي قويتك ؛ وروح القدس هو جربيل عليه السال (( إذ أيدتك ))وقوله:  كيف سرت على هذه احلال ؟ .

هذه من نعمة اهللا عليه أنه كلم الناس  (( تكلم الناس في المهد وكهال ))؛  يؤيده يف كل ما حيتاج فيه إىل تأييد

أي كبريا ، والكهل قيل: ما بني  (( وكهال ))وهو يف املهد أي صغري حيمل باليد ، والعادة أن هذا ال يتكلم 

ربعني ؛ وإمنا ذكر اهللا تكليمه يف املهد وتكليمه حني كهال ليبني الثالثني ومخسني ؛ وقيل: ما بني الثالثني إىل األ

ال خيتلف ، واملعروف أن الصغري ال يتكلم وأنه مل يكن   أن كالمه حني كان يف املهد ككالمه حني كان كهال

حني كان  ككالم الكبري ال يف األداء وال يف الرتتيب وال يف املعىن ؛ لكن كالم عيسى حال كونه يف املهد ككالمه 

ألن كالم اإلنسان يف حال الكهولة أمر معلوم ؟  (( وكهال ))كهال ؛ ولذلك لو قال قائل: ما الفائدة من قوله: 

أي اذكر إذ علمتك  (( إذ علمتك ))وقوله: كهال ككالمه حني كان يف املهد . قلنا: ليبني أن كالمه حني كان  

 (( والتوراة واإلنجيل ))يس املراد الكتاب املنزل بدليل قوله: ألنه ل كتابةالالكتاب واحلكمة ؛ الكتاب قيل: إنه 

هي العلم والفهم والعقل الراجح حيث ينزل األشياء يف منازهلا  (( والحكمة ))فيكون الكتاب معىن الكتابة ؛ 

 اإلنجيل ))(( والتوراة و  ألنه أحد رسل الكرام ؛ فاحلكمة إذا العلم والفهم والرشد أي تنزيل األشياء يف منازله .

التوراة هي الكتاب الذي أنزله اهللا على موسى ، واإلجنيل هو الكتاب الذي أنزله اهللا على عيسى ؛ وهو فرع على 

(( التوراة ألن األصل هي التوراة لكن اإلجنيل جاء فيه بعض األشياء اليت مل تكن يف التوراة كما قال عزوجل: 

(( إذ تخلق من الطين هذه أيضا من نعم اهللا عليه  تخلق )) (( وإذ . وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم ))

(( فتكون طيرا أي فيما صنعت من هذه اهليئة  (( فتنفخ فيها )) يعين تصنع من الطني شيئا كهيئة الطري . ))

أي شكل الطائر ولنقل شكل محامة ؛ فينفخ فيه نفخة واحدة فتكون طريا يعين  : (( طائرا بإذني ))ويف قراءة ))

أي أا تطري بالفعل ؛ وهذا ال أحد يقدر عليه إال اهللا عزوجل أو من أذن  (( طائرا ))ريا حيا ؛ والقراءة الثانية: ط

من مرضه ؛ واألكمه أحسن ما قيل فيه (( األكمه )) أي تشفي  (( وتبرئ األكمه )) (( وتبرئ )) له بذلك .

ن مل تنفتح وهذا وقع ، يعين وقع مولود يف زماننا هذا أنه الذي ولد بال بصر ، ولد بال بصر ؛ إما ألن األشفا

أكمه أشفانه منطبقة غري منفتحة ؛ أو أن املعىن األعشى الذي يبصر بالليل وال يبصر بالنهار أو بالعكس ؛ 

ولكن املعىن األول أبلغ يف اآلية أن يكون خلق بال بصر فيربئه بإذن اهللا عزوجل ؛ وأما األبرص فمعروف ؛ وقوله: 



كررها لبيان أن هذه اآلية العظيمة مل تكن إال بإذين ، إال بإذن اهللا ؛ يف آل عمران كررت اإلذن   بإذني )) ((

مرتني لكن الذي يف آل عمران من الذي قال ذلك هل اهللا خاطب عيسى أو عيسى خاطب قومه ؟ عيسى 

أي من قبورهم فيقف على  تى ))تخرج المو  ذ(( وإذ تخرج الموتى بإذني )) (( إقوله:  خاطب قومه فافرتقا .

فإذا  (( أحيي الموتى بإذن اهللا ))القرب ويقول: يا فالن اخرج ، فيخرج بإذن اهللا عزوجل ؛ يف آية عمران يقول: 

(( تخرج مجعت هذه إىل هذه صار عيسى عليه الصالة والسالم حييي امليت قبل أن يدفن وحيييه بعد أن يدفن 

أي صددت عنك  (( إذ كففت بني إسرائيل عنك )) (( إذ كففت ))ألخرية: النعمة ا الموتى بإذن اهللا ))

ألم أرادوا قتله ، وقصة الصلب مشهورة فإم اجتمعوا على قتله مث انتدب بعضهم لذلك فألقى اهللا الشبه على 

كذبوه ؛ هذا الذي ألقي عليه الشبه يصيح لست عيسى ، ولكنهم   واحد منهم ورفع عيسى عليه الصالة والسالم

(( وما قالوا أنت عيسى فقتلوه وصلبوه ؛ فدعى بنو إسرائيل أم قتلوه وصلبوه ؛ ولكن اهللا كذم فقال تعاىل: 

يعين حني جئتهم  (( إذ جئتهم بالبينات ))وقوله:  بل هو حي باق وسينزل يف آخر الزمان .قتلوه يقينا )) 

(( فقال الذين كفروا منهم إن هذا إال سحر بآيات بينة بالبينات أرادوا قتلك بعد أن ظهر األمر وتبني وأتيت 

أي قالوا إن عيسى سحرنا ، كيف يربئ األكمه ؟ كيف خيلق شيئا من الطني كهيئة الطري فينفخ فيه  مبين ))

فيكون طائرا ؟ ما هذا إال سحر ؛ وكذبوه ؛ وهكذا املكذبون للرسل كلهم يقولون إن الرسل سحروا ؛ ألن الرسل 

(( كذلك ما أتى ت ال يستطيعها البشر ؛ فيموهون على العامة ويقولون إم سحروك؛ قال اهللا تعاىل: تأيت بآيا

وهذه اآلية عامة كل الرسل قيل هلم هذا ، ساحر أو  الذين من قبلهم من رسول إال قالوا ساحر أو مجنون ))

تستعمل متعدي والزم ؛ فيقال:  أي بني واضح ؛ ألن " أبان " (( إن هذا إال سحر مبين ))جمنون ؛ وقوله: 

أبان الفجر أي طلع ؛ ويقال: أبان األمر أي وضحه ؛ وهي على حسب السياق فتارة تكون مبعىن أبان وتارة 

تكون مبعىن بان ؛ وهنا مأخوذة من " بان " أي هذا سحر بني ظاهر . ويف اآلية فوائد تأيت إن شاء اهللا يف 

   .الدرس املقبل ألن األسئلة حل وقتها 

  ؟ (( إنك أنت عالم الغيوب ))إعراب قوله تعاىل:  ما  السائل :

أي نعم ميكن تفيد ألنه إذا صارت اجلملة طرفها معرفتني أفادت احلصر ؛ لكن ضمري الفصل أقوى من  الشيخ :

   احلصر.

  اذا الصليب معظم عند النصارى ؟ مل السائل :

ي العامل بنفسه فرضي بالقتل حسب زعمهم ـ إنه رضي بأن يفدم ـ يقولون إن عيسى عليه الصالة والسال الشيخ :

والصلب فمن أجل ذلك نعظم ؛ واحلقيقة أم لو كانوا عقالء لكانوا يكسرون الصليب ؛ ألنه صلب عليه على 



النظر إىل الصليب ؛ لكن كما تعلم النصارى ضالون  فكان جيب أن يكون أكره ما يكون إليهمزعمهم نبيهم 

   ول .ليس عندهم عق

  املوتى بإذن اهللا تعاىل يبق ذاك الرجل احملىي ؟ هل عيسى إذا أحىي السائل :

أما أنا ما حضرت ؛ جواب سليم أو غري سليم ؟ ألن هذا السؤال يف غري حمله ، املقصود بيان أنه حييي  الشيخ :

؛ وأنا دائما أقول لكم  املوتى أما بيان أنه يبقى أو ال يبقى فالبحث فيه غري صحيح ، والسؤال عنه غري جيد

   مسائل الغيب اقتصروا ا على ما ورد والشأن كل الشأن أن حيىي بعد املوت ال أن ميوت بعد احلياة .

وأن عيسى عليه السالم قال ذلك حىت ال يغلوا فيه  (( وأحيي الموتى بإذن اهللا ))قول عيسى لقوله:  السائل :

  قومه ؟

؛ هذا هو وجل  حىت يبني أن اإلله حق هو اهللا عزال ، هذا يف سورة آل عمران أضافها إىل اهللا عزوجل  الشيخ :

وألجل ـ يأتينا إن شاء اهللا يف الفوائد ـ ألجل أن يعرف  (( بإذني ))أما هنا فلئال  أحد بكونه حييي املوتى فقال: 

   ل .وج عيسى عليه الصالة والسالم أنه إمنا يتصرف بإذن اهللا عز

  إذا نزل عيسى عليه السالم يف آخر الزمان هل يأيت ذه املعجزات أخرى ؟ السائل :

الظاهر أنه ال يأيت ذه املعجزات ألنه أعطاه اهللا هذه املنزلة ألن الطب يف زمنه ترقى إىل مكان بعيد  الشيخ :

   فآتاه اهللا من اآليات ما يعجز عنه األطباء .

(( وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا جيم ؛ أعوذ باهللا من الشيطان الر 

مسلمون إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من المساء قال اتقوا 

ها من اهللا إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون علي

الشاهدين قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا ألولنا وآخرنا وآية 

منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال اهللا إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا ال أعذبه 

  . أحدا من العالمين ))

اجلملة هذه معطوفة على  (( وإذ أوحيت إلى الحواريين ))أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ؛ قال اهللا تعاىل: 

(( وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا قوله: بقيت فوائد ؛ فوائد كل اآلية ؟ قال اهللا تعاىل: 

 ذا اليوم نتكلم على فوائد درس املاضي كما زعمتم . قبل أن نتكلم على الدرس هل آمنا واشهد بأننا مسلمون ))

من فوائدها: تذكري هذه األمة مبا جرى لألمم السابقة  (( إذ قال اهللا يا عيسى ... ))فمن فوائد قول اهللا تعاىل: 

ن وم . والتقدير: اذكر إذ قال اهللا متعلقة مبحذوف  (( إذ قال اهللا ))قبلها ألنبيائهم ومن أرسل إليهم ؛ ألن 



 (( يا عيسى بن مريم ... ))فوائدها: إثبات أن اهللا تعاىل يتكلم ويقول حبرف وصوت ؛ ألن مقول القول هو 

(( إذ قال وهذه حروف ؛ والقول ال يوجه إال ملن يسمعه ؛ ولو كان قول اهللا ما قام بنفسه مل يصح أن يقول: 

اهللا و كالم اهللا هو املعىن القائم بالنفس وليس هو  ويف هذا رد على األشاعرة الذين قالوا إن قول اهللا يا عيسى ))

املسموع ، واملسموع أصوات خيلقها اهللا عزوجل تعرب عما يف نفسه ؛ وهذا القول باطل من أوجه كثرية كتب عليه 

شيخ اإلسالم ـ رمحه اهللا وجزاه عن هذه األمة خريا ـ رسالة تسمى " التسعينية " أبطل هذا القول من تسعني وجها 

هو جدير بأن يطرح ألنه متناقض ؛ والعجب أم هم واملعتزلة اتفقوا على أن ما يف املصحف خملوق ؛ لكن و 

املعتزلة قالوا هو كالم اهللا ، وهؤالء قالوا هو عبارة عن كالم اهللا ؛ فكان املعتزلة واجلهمية من هذه الوجه أسعد 

اعرة ـ الذي يف املصحف ليس كالم اهللا بل عبارة عنه منهم بالصواب مع أم كلهم خطأ ؛ ألن هؤالء ـ أعين األش

ومن فوائدها: بيان تذكري اهللا  وألئك يقولون كالم اهللا وهو خملوق ؛ ومن تدبر هذا القول وجده يف غاية البطالن .

كروا (( يا أيها الناس اذ سبحانه وتعاىل عباده بنعمه عليه ؛ وهذا جاء يف القرآن يف غري موضع ، مثل قوله تعاىل: 

(( واذكروا إن  أحيانا يكون عاما مثل هذه اآلية ، وأحيانا يكون خاصا مثل قوله تعاىل:  نعمة اهللا عليكم ))

وما أشبه ذلك ؛ وإمنا يذكر اهللا العباد بالنعمة من أجل وجوب شكرها ألن وجوب شكر  كنتم قليال فكثركم ))

اشكروا ، اشكروين ، اشكروا اهللا ، وما أشبه ذلك ؛ وأما املنعم ثابت مسعا وعقال ؛ أما السمع ففي القرآن مملوء: 

عقال فألنه ليس من املروءة أن تقابل النعمة باإلساءة و الكفر ؛ فشكر املنعم إذا واجب مسعا وعقال ؛ وفائدة 

يا  ((نسبة اإلنسان إىل أمه إذا مل يكن له أب ؛ لقوله:  ومن فوائدها: جواز التذكري بالنعم هو القيام بالشكر .

اجلواب: نعم ، وذلك فيما إذا نفى الزوج الولد  وهل ميكن أن يكون إلنسان أم بال أب ؟ . عيسى بن مريم ))

عنه فإنه ينتفي عنه بالشروط اليت ذكرها الفقهاء رمحهم اهللا ؛ وكذلك ولد الزنا إذا مل يستلحقه الزاين فإنه له أم 

خالف معروف ومجهور العلماء على أنه ال يلحقه بعموم قول وليس له أب ، فإن استلحقه الزاين فاملسألة فيها 

لكن لو قال قائل: إذا كانت نسبته إىل أمه توجب  . ( وللعاهر الحجر )النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم : 

التساؤالت وأن ينكسر قلبه وأن يساء إىل أمه فهل يعدل عن هذا ؟ اجلواب: نعم يعدل عن هذا ؛ ألن نسبته إىل 

ا مل يكن له أب على سبيل اإلباحة واجلواز ؛ فإذا كان يستلزم ما يؤذي صاحبه فإنه يعدل عنه إىل نسبته أمه إذ

إىل آخر ؛ إىل من ؟ نقول: ننسبه إىل اسم يصح لكل إنسان مثل: عبد اهللا ، عبد الرمحن ، عبد الكرمي ، عبد 

ينسب إىل أمه ؛ فإن خشي من ذلك  اللطيف ، وما أشبه ذلك ؛ فعلى هذا نقول األصل فيمن ليس له أب أن

ومن فوائدها: أن األنبياء عليهم الصالة والسالم  مضرة أو إيذاء نسب إىل من يصح أن ينطبق على كل أحد .

جيب عليهم الشكر كما جيب على من أرسل إليهم ؛ ألن اهللا أمر عيسى أن يذكر نعمته عليه وعلى أمه ؛ 



شد الناس قياما بشكر النعمة ، فقد كان إمامهم حممد صلى اهللا عليه وآله ونقول: نعم جيب وهم ـ أي األنبياء ـ أ

يف الليل حىت تتورم قدماه فيقال: يا رسول اهللا أتفعل هذا وقد غفر اهللا لك ما تقدم من ذنبك وما وسلم يقوم 

ومن فوائدها: أن نعمة اهللا على الوالدين نعمة على الولد ؛ لقوله:  . أفال أكون عبدا شكورا ) ( ؟ فيقول: تأخر

والشك أا نعمة على الولد كما هي نعمة على الوالد ؛ والنعمة على الولد نعمة  (( عليك وعلى والدتك ))

صلى اهللا على الوالد ؟ من باب املساواة أو األوىل ؟ من باب األوىل ؛ ألن األوالد بضعة من أبيه كما قال النيب 

فنعمة اهللا على الولد هي يف  ( إنها بضعة مني يريبني ما رابها )عليه وآله وسلم يف فاطمة رضي اهللا عنها: 

(( إذ أيدتك بروح ومن فوائدها: أن اهللا يؤيد البشر باملالئكة ؛ لقوله:  احلقيقة نعمة من اهللا  على الوالد .

ومن فوائدها: اللقب الفاضل  يه السالم أنه يؤيد األنبياء والرسل .ومن فوائدها: هذه املزية جلربيل عل . القدس ))

من كل عيب ؛ فهو ـ أي جربيل عليه السالم ـ ذو مرة فإن القدس مبعىن الطهارة والنزاهة  " بروح القدس" جلربيل 

(( : وله مكانة عند اهللا عزوجل كما قال تعاىل (( ذي قوة ))أي ذو هيئة حسنة وهو قوي كما قال عزوجل: 

؛ واليهود يبغضون جربيل واملسلمون حيبون جربيل ألن جربيل موكل بالوحي ينزل به  عند ذي العرش مكين ))

وفيه حياة األمة ؛ وأولئك يكرهون جربيل ويقولون إنه ينزل بالعذاب ؛ ولكنه ينزل بالعذاب على من ؟ على من 

 تعاىل عيسى وهو أنه يكلم الناس يف املهد وكهال ومن فوائدها: هذه اآلية العظيمة اليت أعطاها اهللا يستحقه .

على السواء ، أي أنه يتكلم بكالم أصيل بليغ عجيب مع أنه يف املهد ؛ وعادة ال يتكلم الناس يف املهد إمنا ينبغ 

نبغا ال يفهم ؛ لكن هذا من آيات اهللا عزوجل ، كما أن أصل عيسى من آيات اهللا ؛ وسبق لنا ما ذكره اهللا تعاىل 

 (( ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه ))ن كالم عيسى يف املهد ملا قال قوم مرمي هلا: م

(( إني عبد اهللا آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أين ما كنت وأوصاني بالصالة والزكاة ما فقال: 

كالم   م ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ))دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسالم علي يو 

ومن فوائدها: التنصيص على النعمة بالعلم والشرف واحلكمة ، وأا  عجيب بليغ لكن اهللا على كل شيء قدير .

لكن العلم أخصه  (( اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك ))أخص من مطلق النعمة ؛ ألن مطلق النعمة سبق 

؛ وعلى هذا فيجب على طالب العلم أن يشكر (( وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة واإلنجيل )) فقال: 

اهللا تعاىل على نعمته عليه حيث خصه بالعلم الذي حرمه كثريا من الناس وإذا من اهللا عليه مع العلم بالعبادة 

(( وإن تطع يل ، قال اهللا عزوجل: والدعوة إىل اهللا صار نعمة فوق نعمة ؛ فكم من أناس ضلوا عن سواء السب

واإلنسان إذا شعر بنعمة اهللا عليه بالعلم والعبادة والدعوة فإنه  أكثر من في األرض يضلوك عن سبيل اهللا ))

 وجل . يزداد فرحا وسرورا ومثابرة وصربا على ما هو عليه من طلب العلم وازدياد العبادة وقوة الدعوة إىل اهللا عز



صيص على احلكمة وهي معرفة أسرار الشريعة وغاياا ومثراا ؛ فإن معرفة ذلك الشك أنه يزيد التنومن فوائدها: 

اإلميان وأنه يزيد اإلنسان بصرية يف شرائع اهللا وأا ـ أي الشرائع ـ من لدن حكيم عليم ؛ وهلذا نقول: ال ميكن أن 

ا: ال ميكن يف صريح املعقول ما ينايف يوجد يف صريح املعقول ما خيالف صحيح املنقول ، هذه القاعدة خذه

صحيح املعقول ؛ فإن وجدت ما ينافيه فاعلم أن األمر ال خيلو من أحد األمرين والبد: إما عقلك ليس بصريح 

يعين فيه شبهات أوجبت اختفاء احلق عليه أو شهوات انطمس ا ـ نسأل اهللا العافية ـ ؛ وإما أن يكون النص غري 

عيفا أو مكذوبا على الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم أو ما أشبه ذلك ؛ أما أن يكون صحيح ، يكون حديثا ض

ومن فوائدها: أن التوراة  عقل صريح سامل من الشفوات والشهوات ونقل صحيح فال ميكن أن يتناقض أبدا .

اص على العام واإلجنيل كتابان من عند اهللا عزوجل ؛ وسبق أن قلنا إن عطفهما على الكتاب من باب عطف اخل

ومن فوائدها: بيان قدرة اهللا تبارك وتعاىل على إحياء املوتى ، وعلى إدخال  إذا مل نقل إن املراد بالكتاب الكتابة .

ومن فوائدها: إطالق لفظ اخللق على ما  .(( وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير )) الروح يف اجلماد ؛ لقوله: 

(( فتبارك اهللا تقول: خلقت بابا ؛ ويدل هلذا قول اهللا تبارك وتعاىل: صنعه املخلوق ، مثال لو صنعت بابا 

فإن قال قائل: إذا أثبت  . ( أحيوا ما خلقتم )وقوله يف احلديث الصحيح يقال للمصورين:  أحسن الخالقين ))

ق إجياد فاجلواب: الفرق عظيم جدا ، خلق اخلال صفة اخللق للمخلوق فأي فرق بني خلق اخلالق وخلق املخلوق ؟

؛ خلق املخلوق حتويل  (( هو الذي يصوركم في األرحام كيف يشاء ))من عدم على ما يريد اهللا عزوجل 

خملوق اهللا إىل صفة أخرى وإال فاألصل من أين ؟ من اهللا عزوجل ؛ هل ميكن ألحد أن جيعل من احلجر ذهبا ؟ 

كل حيوان كما جعل بنو إسرائيل احللي ال ميكن ؛ لكن ميكن أن جيعل من الذهب حليا وأن جيعل منه على ش

الذي أخذوا من آل فرعون جعلوه عجال ؛ فافرتق اخللق املنسوب للخالق واخللق املنسوب للمخلوق ، خلق 

املخلوق يعين حتويل الشيء من شيء إىل آخر ال ذاا ولكن صفاته ؛ وأما خلق اخلالق فهو إجياد من عدم ، 

من فوائدها: أن اهللا عزوجل جعل لعيسى آية تعجز علماء الفن الذي اشتهر و  وهذا ال يستطيع أحد أن يفعله .

؛ فقد قيل: إن عيسى بن مرمي عليه الصالة والسالم اشتهر يف وقته الطب وترقى ترقيا عظيما فجاء يف حياته 

بآيات عيسى بآيات ال يستطيع األطباء أن يقوموا ا ، كما أن السحر يف عهد موسى كان منتشرا فجاء موسى 

تبطل سحرهم ؛ وكما أن البالغة يف العرب منتشرة يف عهد الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم فجاء اهللا تعاىل 

ومن فوائدها: أنه سبحانه وتعاىل خيتار من اآليات أشدها إجيازا ، فإنه مل مين على عيسى بأن  بكتاب أعجزهم .

لطريان يف اجلو أبلغ من املشي على األرض فاختاره اهللا له أن خيلق أرنبا أو قطا أو ما أشبه ذلك ؛ بل طائرا ألن ا

ومن فوائدها: أن النفخ له تأثري يف األجساد إذا أراد اهللا عزوجل يؤثر ؛ ألنه  خيلق طائرا يعين على صورة الطري .



مث طار لتحقق نفخ يف الطري الذي صنعه فصار طائرا كما يف القراءة األخرى ، ملا نفخ فيه صار حيوانا من الطيور 

عن طريق النفث والنفث كما نعلم مجيعا يتضمن نفخا  أنه دخلته الروح ؛ ومن مث جاءت القراءة على املريض

وريقا ؛ وهذا مؤثر بإذن اهللا عزوجل ؛ وهلذا لو أن القارئ صار يقرأ ويأخذ بأصبعه بالريق ويبل به مكان األمل أو 

ومن فوائدها: ما أعطاه اهللا تعاىل عيسى من اآليات يف  مع الريق . ؛ البد من نفث يبل به املريض فال أظنه ينفع

إبراء األكمه ، وهو الذي خلق بال عني وال بصر ؛ وهذه دليل على قدرة اهللا ؛ والظاهر ـ واهللا أعلم ـ أنه يربئه يف 

 عليه وآله وسلم يف احلال ما حيتاج إىل عالج وإىل انتظار ، الظاهر أنه يربئه يف احلال كما جرى للنيب صلى اهللا

عني أيب قتادة رضي اهللا عنه حني جرحت يف أحد وبرزت على خده ، العني برزت على اخلد ، فأيت به إىل 

الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم فأخذ العني وردها إىل مكاا وعادت كما كانت يف احلال ـ سبحان اهللا العظيم 

أنه يربئ األكمه واألبرص الظاهر أنه يكون يف احلال بدون معاجلة وتردد ـ هذه القدرة ما يبلغها األطباء ؛ الظاهر 

 (( وإذ تخرج الموتى بإذني ))ومن فوائدها: هذه اآلية العظيمة لعيسى أنه خيرج املوتى من القبور ؛ لقوله:  .

وهذه ال يقدر عليها أحد ، ال يقدر عليه أحد ؛ أما هل يبقى امليت إذا خرج أو ال ؛ فهذا ليس لنا فيه كالم وال 

ينبغي أن نتكلم فيه ؛ ملاذا ؟ ألن اآلية حصرت بإخراجها من قربه ؛ أما هل يبقى ويعيش مع الناس أو ميوت بعد 

  مصلحة وليس لنا أن نسأل عنه ؛ ألن اآلية حاصرة بدونه .فهذا ليس لنا يف معرفته أن خرج وبرز الناس مث يدفن 

يف هذه اجلمل األربع: الطري ، إبراء األكمه ، إبراء األبرص ، إحياء املوتى ؛ فيه دليل على أنه ال ميكن ألي بشر 

ئال يدعي مهما أويت أن حيصل له مراده إال بإذن اهللا عزوجل ؛ ألن كل مجلة أو كل كلمة قيدها اهللا تعاىل بإذنه ل

الرد على القدرية ؛ من  مدعي أن اخللق هلم استقالل يف أفعاله ؛ فيكون يف هذه فائدة يكون هلا فرع وهو: 

القدرية ؟ القدرية الذين يقولون إن اإلنسان مستقبل بعمله ليس هللا فيه إرادة ، اإلنسان يأكل ويشرب ويدخل 

وهذا يعين إثبات خالق مع اهللا عزوجل أو إثبات موجب  وخيرج ويتحرك ويسكن بإرادة تامة ليس هللا ا تعلق ؛

للحوادث مع اهللا عزوجل ؛ وهلذا مسيت القدرية جموس هذه األمة ؛ ألن اوس يقولون إن احلوادث الكونية هلا 

خالقان : ظلمة ، ونور ؛وهؤالء يقولون احلوادث بالكون هلا موجدان كل واحد مستقل عن اآلخر: أفعال العباد 

ا العباد حىت إن بعضهم يقول: إن اهللا ال يعلم من أفعال العباد إال ما وقع ؛ وأما ما مل يقع فال يعلمه يستقل 

؛ وليعلم ومن فوائدها: إثبات إذن اهللا  اهللا عزوجل ؛ فوصفوا اهللا تعاىل باجلهل فيما هو يف ملكه تبارك وتعاىل .

ن كوين قدري ، وإذن شرعي تعبدي ؛ مثال اإلذن أن اإلذن املضاف إىل اهللا عزوجل ينقسم إىل قسمني: إذ

(( أم لهم شركاء شرعوا لهم من ، مثال اإلذن الشرعي قوله تبارك وتعاىل:  (( بإذني ))الكوين: هذه اآلية 

ما مل يأذن به اهللا شرعا أو قدرا ؟ شرعا ؟ وقدرا ؟ قد أذن فيه ، قدرا أذن فيه فإنه  الدين ما لم يأذن به اهللا ))



ء من أن يشرعوا ألقوامهم ما مل يأذن به اهللا ومكن األقوام أن يتعبدوا ذه الشريعة البدعية ؛ لكن مكن هؤال

(( تخرج الموتى شرعا ال ؛ فاإلذن املضاف إىل اهللا عزوجل إذا ينقسم إىل قسمني ؛ مثال اإلذن كوين هذه اآلية 

؛ الفائدة من  دين ما لم يأذن به اهللا ))(( أم لهم شركاء شرعوا لهم من المثال اإلذن الشرعي:  بإذني ))

معرفة القسمني: أن نؤمن بأن ما أذن اهللا فيه قدرا فالبد من وقوعه ، ما أذن به قدرا فالبد من وقوعه وما مل يأذن 

به فال ميكن وقوعه ؛ أما شرعا فما أذن اهللا به شرعا فقد يقع وقد ال يقع ، وما مل يأذن فيه فقد يقع وقد ال يقع 

ومن فوائدها: أن كف األذى عن اإلنسان من نعمة اهللا عليه ؛ وهلذا امنت اهللا به على املؤمنني  ا هو الفرق .، هذ

فكلما كان اإلنسان أشد إميانا باهللا عزوجل دافع اهللا عنه ؛ وتسليط  (( إن اهللا يدافع عن الذين آمنوا ))فقال: 

الرسل واألنبياء من باب رفعة الدرجات وإال فالشك أن  بعض الناس عليه باإليذاء ما هو إال كتسليط املرض على

(( هناك أئمة من هذه األمة أذوا أشد اإليذاء ؛ بل الرسل عليهم الصالة والسالم يؤذون كما قال عزوجل: 

فصربوا على ما كذبوا وأوذوا ؛  فاصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل )) (( ولقد كذبت رسل من قبلك ))

(( وإذ  رفعة الدرجات ؛ من أين نأخذ الفائدة هذه إن اهللا يدافع عن املؤمنني ؟ من قوله:  لكن هذا من باب

ومن فوائدها: تشجيع الداعية إىل اهللا عزوجل الذي يأيت  .كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات )) 

فكل تهم بالبينات )) (( وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئباآليات البينات فإنه عرضة لإليذاء ؛ لقوله: 

(( إنسان يدعوا إىل اهللا ويأيت بالرباهني واألدلة البد أن يسلط عليه من يسلط ولكن اهللا بقدرته وقوته يسرف عنه 

ومن فوائدها: مترد بين إسرائيل الذين كفروا ، حيث ادعوا أن  . وإذ كففت بني إسرائيل إذ جئتهم بالبينات ))

ومن فوائدها: أن السحر قد  . يعين وال ميكن أن يكون حقا ال سحر ))(( إن هذا إهذا سحر؛ بل حصروا 

خيفى ، أو أن السحر ما خفي سببه ؛ فقالوا كيف يكون عيسى يربئ األكمه واألبرص وحييي املوتى بإذن اهللا  

؛ لو أن أحدا وقف على جثة ... وقال قومي فقامت ، ماذا يقول الناس ؟ يقول  كيف يكون هذا ؟ هذا سحر

ومن فوائدها:  ساحر كيف يقوم ميت ؟ فهم لبسوا على عباد اهللا وقالوا يف آيات األنبياء إا سحر مبني . هذا

إمنا يصد من  (( إن هذا إال سحر مبين ))أن املؤمنني يتبني هلم احلق ويعلمون أنه حق ؛ ألن من هذا القول 

ومن فوائدها: أن عيسى عليه الصالة  أهل الكفر ؛ أما املؤمن فيؤمن باآليات ويرى أا حق ويزيد إميانه ا .

والسالم كغريه من الرسل جاء باآليات البينات يعين الواضحات اليت ال تشكل على أحد ؛ وقد أخرب النيب صلى 

 إال أعطاه من اآليات ما يؤمن على مثلها البشر ، ولو ال هذا لكان اهللا عليه وآله وسلم أنه ما من نيب بعثه اهللا

الناس معذورين ؛ وآيات األنبياء أنواع كثرية جيمعها أا معنوية وحسية ؛ وقد ذكر شيخ اإلسالم رمحه اهللا فصال 

الصالة والسالم قيما جدا جدا يف آخر كتابه " اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح " ذكر فيه آيات النيب عليه 



وقال: إن اآليات نوعان: حسية ومعنوية ، واحلسية آفاقية وأرضية ؛ وضح توضيحا كامال وأن من أعظم آياته بل 

( أعظم آياته هذا القرآن الذي كان آية يف وقته وفيما بعد إىل يوم القيمة ؛ وهلذا قال عليه الصالة والسالم: 

ألن القرآن بقي وآيات أرجوا أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيمة ) وإنما الذي أوتيته وحي أوحاه اهللا إلي ف

األنبياء انتهت حبيام فقط ما لبث أقوام أن حرفوا الكتب من بعده ال أهل التوراة وال أهل اإلجنيل وال أهل 

   الكتب األخرى .

  ما الفرق بني اإلرادة واإلذن يف حق البارئ سبحانه ؟ السائل :

بات ؛ لكن اإلذن أبلغ يف التأثري ؛ فمثال أنا أريد منك أن تفعل ؛ وأذنت أن تفعل ، هذه ال ، متقار  الشيخ :

   أبلغ وإمنا بالنسبة لصفات اهللا عزوجل متقاربة .

  


